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Perkembangan kepedulian terhadag lingkungan hidup nam 
meningkat baik di kalangan konsumen, produsen maupun peme 
hidup. paya dari k o n s m n  untuk me kepedulim mereka 
adalak dari p rduk  yang h e b u t  pr au. Pada esensinya 
dikehendaki internalisasi faktor kelestarian lingkungan hidup yang 
dianggap sebagai eksternalitas baik dari pengarnbilm surnber b 

proses pembuatan, hingga pengemasan. Konsmen memerli 
a m  simb01 yang ukkan bahwa p rduk  yang dipilihnya 

meldui proses pembuatan yang rnenunjukkan kepedulian terhadap lingkwrgan. 
Indllkasi atau simbol ini yang disebut sebagal ekolabel yang memberikm 
lnfomasi mengenai ciri-ciri Iingkungan suatu produk. Tujuannya adalah 
mernbantu kommen agar dapat memilih secara rasional clan berdasarkan 

a& waktu &an membeli. 
apakah gerakan konsumen untuk ecolabellr'ng 

merniliki kekuatan &lam dunia bisnis ? 
Nampaknya ada potensi kehatan konsurnen ini karena &lam dunia bisnis 
sendiri telah terjadi perubahan dan perkembangn konsepsi mengnai hubungan 
konsmen dan produsen. Di masa lalu kiprah di dunia bisnis berdasarkm 

i bahura konsurnen akan menerima apa yang &tawarkan sehingga yang 
menentukan da l ah  produsen atau supply driven. Di masa sekarang duma 
bisnis d ige raan  oleh pemintaan dari konsunnen baik dari jenis mupun 
spesifikasinya atau consumer driven. Moto utanna dalam strategi bisnis h i  
adalah memenuhi kerpuasan konsumen (consumer satisfacfion). D a l m  
persaingm yang semakin ketat kehendak pel& bisnis untuk &gat dekat 
dengan konsumen dilihat memberikan keuntungm komgaratif dibandingkan bila 
ti& mrnmtau apa yang menjadi kecehendak dari konsumen. Dengm kata lain, 
tergeraknya konsurnen untuk mencari produk hijau membawa efek pula kegada 
rnereka yang berada dalarn jaringan bisnis ini untuk dapat memenuhi kehendk 



konsmen. Ekolabel pa& p ~ i p  tuhltutarn konsmen dan 
berhtan erat dengan persodan p e r k  

Pen~etusan ide mtuk member ekolabel sebagai suatu ansentif 
bq$ dunia bisnis agar m e m e r a s h  faker lingkungan hi dirangkul oleh 
pemerhati lingkungan dan rnereka yang rnernililu komitmen terhadap 

berkelanjutan. S e j d a h  prirasip-prinsip dasar ekolabel dletaMtan 
dengan s u e r  daya dam mupun yang berkaim dengm 

nsmen. D ~ t  &ari pmip-pnnsnp tensebut h y a  ti& ada 
lok ataupm bedentangan antar sej besar set prinsip 

prinsip-prinslp tersebut rnengacu pada pembanmm ber- 
juga yang lebih condong mempetirnbangkan keberlanjutan 

prduksli h y u  saja (mstaindle ykC6). munculan justm pa& 
tingkat operasionalisasi prinsip-prinsip &s besar persoalan 

kur dan (2) apa yang 
bahwa keseluruhan 

Iebih kompleks lagi bila ecolabeliing 
an dikaitkan dengan 

ntum tersebut addah ketentuan ecolabelling hams 
an -tar$f barriers. 

Bemernculan berbgai pertanyam yang sebenamya periu dijawab segera 
oieh semua pemerhati ecolabeIIing. Pe bagmana agar ketentum, 
~ususmya kriteria, indikator d m  standard u k u m  ekolabel ini tidak menjadi 
s yang rnenghdangi proses p e r k w a n  bebas ? Kedua, bagamma 
kriteria, h a a t o r ,  dara standard u h m  yang m e n w r  pernbangunan 
berkeldu- di satu pihak, sensitif dan mengakomodasi kondisi setempat. Di 
p W  lain sejauh at 

. 
dengan mtutan 

Ketlga, bagaimma tni konsisten diberl 
prduk kommen dari s u b e r  b 

P 
Narnpaknya, di dunia inte ional ketiga pertanyam mendasar m 

b e l m  dibahas secara rnenyelumh dan tun- sebelm gagasan elsolabel 
&rmgkul. Apa ymg &pat ditemui 
parsid.. A& yang behfokus pa& pe kriteria dm indikator 
suatu a s p k  produk. M a  yang b efek tuntutan 
kommen bagi dunia bisnis. Ada 

gan hidup tanpa dipnnasd 
ekolabel, pe&m yang bersifat garsial mi senng 

m a  insentif ini &an berhasil 7 Apakah tincfakm in1 



g e d r a n  dan komepsi rnengenai 

aya. D a m p e a  ti& secara 

seberapa signifikm ketentuan dan pernberlakuan ekolabel ini 
upaya global mempertah keberlanjutan burni. Upaya mempelajari hal inj. 

paknya berlangsmg terns: 
Bagi praktisi, dilem utama adalah ag menunggu b g g a  secara 

i ~ a k  mendapatkm jawaban hams memutuskan bertindak sekarang. 
Jika rnenunggu dan membi berlaku kini ada kemungkinan ter1m- 
bat dan telah terjadi kemsakan yang ti& dapat d iperbf i  lagi. Kecenderungan 
yang kini berlaku adalah untuk berpegang pa& apa yang disebut precauti* 
nary plrnciples; dalarn ke berhati-hati. Prinsip ini pula 
yang melandasi pemikiran ajernen hutan lestan. Banyak 
ha1 yang ti&& d i k d u i  dengan gasti mengenai kngsi d9n peran hutan untuk 
keberlmjum bumi secara global. 

Walaupun secara publik nampak keprihatinan terhadap hiilangnya 
keanekaragman hayati meningkat, tetapi hams diakui bahwa secara ilmialn 
sejumlah besar pertanyaan berkaitan ini mash hams . Uang dengan 
pasti diketahui adalah anggapm d m  kekuatiran, te belahan Utara, 
bahwa berhrangnya hutan tropis (tropical defo men&lang-km 
simpanan plasma nutfah sehingga menutup pilihm (options) untuk perkern- 
bangan berbagai obat-obatan, tanman pangan akupun barang (4an jasa yang 
penting bagi kernamsiam di m a  mendatang. Selain itu, perhatian negara- 
negara belahan Utara juga pada keberlangsungm h idq  clan perikeGdupm 



tradisional rnasyarakat penghuni hutan. Di belAan Selatan pennasalahan 
pelestanan hutan temtama difokuskan pada peranan utama sumber daya blologis 
bagi keberlanjutan pembangman dan kehidupan ekonomi. Di samping itu, bagi 
mereka yang kehidupannya bergantung pada hasil hutan, perrnasalahan utama 
adalah berkurangnya akses pa& hasil hutan balk akibat tatanan dan ketentuan 
pembangunan m p u n  oleh upaya pelestarian dan penetapan kawasan lindunga. 
Dengan kata lain, kebutuhan &an manajemen hutan lestari dan pelestarian hutan 
tropis didorong oleh kepentingan manusia dan kernanuslaan. Perb Yang 
&pat ditemukan adalah fokus yang berbeda dari belahan Utara dan Selatan. 
Namun, terlepas dari itu, konvergensi utama yang ditemukan adalah kesepakatan 

tarian $an penenban b&wa mmjemen hutan secara lestari perlu 
dengan mempertirnbangkan tiga dimensi utarna, yaitu . 

1. keberlmjutan produksi kayu, 
2. keberldutan keanekaragarnan hyati, 

dan kesejahteraan bag1 masyardat sekitar hutan. 
bahvva ketiga dimensi in1 menjadi Bandasan utama 

prinsig maraajemen hutan lestari baik yang disampaikan ITTO, FSC, Lembaga 
Ekolabel Indonesia maupun sejumlah lembaga sertifikasi manajemen hutan 

elmjutnya disingkat menjadi Mf-n). Pertanyam kini, apa pernasa- 
? 

Permasdaban Konsepsi Ecolabeilling Manajernen Hultm Lestari 

yang paling mendasar &lam konsepsl ecolabelling 
pa& tingkat unit manajernen jika lngm d~pilah dapat 

an ke dalam empat bagian utama2, yaltu . 
men hutan lestari dikaitkan dengan tuntutan ecola- 

sah atau satu kesatuan, 
aan manajemen hutan Bestan 

,'I 

ut di atas, yaltu apdah  &an 
1 dilihat secara berkaitan atau terpisah, 
1 4. Apa dasar dan rationale penenban ukuran atau standard atau cut-offpoinfs 

penilaian ? 
Menjawab pernasalahan pertama, nampaknya secara internasional ada 

kecendemgan untuk memberikan klaim bahwa pemlsahan antara dua hal ml 

1 Lihat lebiblanjut World Resources Institute "World Resources; A Guide to the Global Envi- 
ronment, 1994 - 1995, People and the Environment, Resource Comsumption, Population 
Growth, Women", Oxford Universoty Press, 1994, hal. 154-1544. 

2 Di sini tidak dibahas pennasalahan yang menyangkut MHL pada tingkat nasional atau peme- 
rintah. Fokus makalah ini adalah pada tingkat unit manajernen. 



&pat dilakukan. Sebagai contoh, USDF sangat berhati-hati dengan gernbuatan 
panduan penerapan . USDF secara tegas meny bahwa mereka tidak 
mernikirkan ecolabelling dalam MHL karena ecolabelling a&1& persoalan 
yang menyangkut perdagangan Dernikian pula penelitian 
GlFOR yang mengrsunakan sumber knteria dan mdikator dan 
se~ifikasi ekolabel CIFOR juga tidak ingm memas* pernasal 
ecolabelling . Apa yang menjadi fokus alah usaha rnenilai sejauh mana 
suatu kriteria dan indikator dapat &g mmk men!lai h e y  
Dengan kata lain, yang ingin dGawab adalah apakah secara ernpins clapat 

an mudah data yang an untuk suatu mdikator. lTTO juga 
perlunya penerapan pada tahun 2000. Hanya am 

secara implisit d 
yang di-perdagangkan hams ber 

Secara konseps 
&pis&= dari proses s 
sebagai komitmen dari me 
faktor keberlanjutan lingkungan hdup atau faktor pendorong dan desakan p W  
lain. Artkya, &pat saja tanpa permluran adanya nila~ tarnb& grang d?peroIeh 
dengm penerapan MI& mi dari segi p e r d a m a n  kayu itu sendn. Dengan kata 
lam, bila suatu badan atau lembaga ingin konsekwen dengan komi$nennya pada 
lirngkungan, badan atau emen yang dapat 

ngan Eudup. N m n ,  
sebalhya ecolabellifig di sukar atau bahkan mngkin tidak 
cfapat d i lakuh.  Artiny fungsi menilai penerapm 
dari suatu sistem manajemen hutan yang berdasarkan pnnsip kelestarian ling- 
kungan Eudup yang secara langsung dkaitkan dengan nilal tambah perdagarngan 
kayu. untuk ecolabelling dituntut adanya generapan 
tetapi p sendiri dapat saja, tetapi tick& hams, berarti e 
dapat diperoleh. 

Pernasalahan kedua berhubungan erat dengan pennasalahan p 
yaitu keterkaitan ecolabelling dengan MHL Penerapan bertit~k to!& dari 
persoalan yang menyangkut : 
1. Bagaimana kerangka konsepsual siste ini, 
2. Bagaunana bentuk dan operasinya sist L ini, 

ana secara menyelumh d m  kons~sten sistem d b e r l h k a n  dalm 

4 Bagahma tahapan yang dirancang agar pembahm pengelolaan &pat dilaku- 
kan s e b g g a  prinsip kelestarian lingkungm hidup &pat diterapkan sebagai 
pengganti ataupun peningkatan dari suatu sistem manajemen ter 

5. Bagaimana manajemen dalam pemsahaan &pat mengetahui sej a sis- 
tern telah diterapkan secara konsisten dalam lembaga atau perusaham- 
nya. 



kata lain, fokus penerapan adalah pada keselumhan 
strategi penerapan, kontrol serta audit manajernen internal, yaitu 

la sejauh rnana sistem ini konsisten dilakukm unit manajernen. 
:;' Sebalihya, ecolabelling bertitik tolak dari persoalan rnengenai bagai- 

mana konsurnen dapat memperoleh infonnasi yang &rat rnengenai 
berumsan dengan pemasalahan penilaian kinerja sistem 
dasar i n f o m a i  bagi konsurnen. Emlabelling karenanya 

oleh usaha mencari suatu cara atau metoda yang dapat secara efisien dan efe&tif 
mendapatkan data yang &pat digunakan untuk mel&kaPl assessment dan 
mengmbil keputusan mengenai kinerja suatu sistem tertentu. Ini berarti 
menganut sebenarnya grinsip-prinsip audit mmajemen dari luar (ekstemal 
audit) . Dengan denrikian fokus ecolabelling adalah pa& : 
1. Infomasi apa atau ciri-ciri lkgkungan hidup apa yang melekat pada suatu 

produk dan ingin diketahui konsumen, 
2. Kerangka konsepsual apa yang digunakan untuk 
3. faktor apa saja dari yang penting untuk penilaian dan sejauh mana 

sesuai dengan keingin 
4. Bagaimma rnenentukan su ang baik clan bumk ? 
5. Bagairnana putusan penil dicapai dapat diterha dan dianggap 

credi'ble oleh k o n s u m  ? 
Dengan kata lain, adanya titik konvergensi antara penerapan d m  

penilaian (untuk ecolebelling) yang m e ~ l i k i  perbedaan fokus ini, 
terletak pada kebutuhan akan kesamaan dalarn kerangka konsegsual dan prinsip- 
grinsip dasar hfHL. Pertanyam utam adalah apa yang 
hams dilakukan dan bagaimana melaks ertanyaan utama 

kolabel adalah apa saja unsur utama dan bagaimana menilai sistem 

Dengan dernikian pihak yang berkiprah menyiapkan penerapan lvLHL 
seharusnya mempersoalkan bagaimana sistem WLI-IL beroperasi, bagairnana 
sistem MWL berbeda dengan sistem yang telah berlaku dan bagaimana proses 
yang harus dilakukan agar sistem MPIL dapat diterapkan ataupun dipadukan 
dengan sistem yang telah ada. Pihak demikian umumya memberikm ketentuan 
yang bersifat preskriptif atau menyatakan apa yang dapat dan tidak dagat 
dilakukan oieh pengusaha hutan. Pihak yang berkiprah menyiapkan sertifikasi 
ekolabel MHL sebaliknya akan mempersoalkan unsur-unsur apa yang terutma 
perlu diperhatikan dalarn penilaian, bagaimana cara melakukan penilaian yang 
efisien, bagaimana proses pengambilan kegutusan untuk menentukan penilaian 
dan bagaimana konsumen dapat rnenerima infomasi yang disajikan. Karena itu, 
kegiatan utama suatu lembaga sertifikasi ekolabel adalah rnencari unsur yang 
bersifat deskriptif yang dapat menggmbarkan jenis sistem manajernen apa yang 
diterapkan dan bagaimana sistem ini dilaksanakan. 



ketiga yaih pernasalahan bagahana ketiga m e m i ,  
keberlanjutm prd&si, ekosistern dan sosial dipadukan dalam slstern 
. Ketiga dirnensi tersebut clapat secara teoritis dipisahkan tetapi &lam 

mpiris sukar dipisahkan satu dengm lainnya. Keterkaim ketlga 
i erat. Apakah produksi dapat berlmjut baik dari segi kuditas 

mupun hantitas bila ekosistemya tidak menunjang ? Selanjutnya, apakah 
produksi &pat berlanjut bila perubahm dalam emen ~ e b a b k m  
terpojohya mereka yang sejak dahulu bergantun8 kehidupm dak hutan 
tersingkirkm dan ti& rnendapatkm manfaat hutan lagi ? Persodan pokok 
mengaga diskusi, silang pendapat d m  perdebatan sering timbul justru karena 
wrtanyaan ml belum %at dijawab tunas secara iirniah, khususqa karena 

buhm pepohonan memerlukm sekitar 35 - 40 taftw untuk mencapal 
h g h t  mmritas. 

rletak pa& faktor gagasan etis 
usia sendiri. Dmi segi etis 

ah konsepsi trade-ox a m  dalm bahasa 
rmlusioner Indonesia bukm korbm peduangan selalu acla agar negara d m  

1 trade-off demikim diberl & m a  yang lalu. 
Kererbatasan ke an berfikir d m  wawasan mmusia berakibat bahwa yang 
berlaku adalah nschauuq atau peradaban yang menek P& 
keperhaan manllsia atas darn dan kepercayaan manusia b&wa rnanusia &pat 
mmgatasi segala rintangm. Kini, konsepsi pern&rm telah berubah b&m 
bertolak belakang dengm konsepsi lirna puluh tahun yang lalu. Konsepsinya 
adalah rnembangun tetapi diupayakan agar darnpak terhadag l i n w g a n  hidup 
&pat dijaga serninhal mungkin. Kesadaran bahvva modus pembmgunan di 
rnasa lalu telah mernbawa ekses-ekses barn yang diyakini kini setelah kerusakan 
terjadi. Tirnbul upaya mencari alternatif cwa mernandang d m  bertindak yang 
dapat mengurmgi akibat yang ti& diinginkan. Konsepsi yang diajukan addah 
konsepsi yang mempersoalkm kondisi lingkungan temasuk keanekaragman 
hayati. Dipersoalkm apakah di masa mendatang manusia tidak 
dengan ya. NIungkinkafi di masa mendatang justru 
membu species yang telah hilang tersebut. 

Selain itu, kalau dahulu dimggap ada kasta atav kelas manusia yang 
lebih berhak dak keloqok lainnya, kini setiap manusia rnemiliki hak dan 
kewajibm yang s m a .  Juga, kalau dulu masyarakat diarahkm agar menjadi 
modem dan meninggalkm kebiasaan tradisional, kini persepsi dan gagasan yang 
dikernbangkan dan diberlakukan adalah bahwa masyarakat tradisional memiliki 
kearifan tersendri. Dimggap bahwa di masa lalu kearifd masyarakat ini 
karena kurang dipah&i, dipelajari, dapat dicmpaMtan dan ti& dihiraukatn. 
Dalam kerangka pemikiran pembmgunan rnodernisasi kearifan tradisional 
dipandang hams diganti dengan yang dianggap sejalan dengan idiologi kelomgok 
yang berkuasa. 



pelestarim yang kini berkenibang telah menggeser upaya 
nilai cfan norma dalam masyarakat dan rnenggantikannya 

bahwa kemekaragaman penting. Semangat pelestarian 
ak hidup d m  hak menjal ara hidupnya tiap kelompok 
ejak dahulu telah bera lokasi geografis tertentu. 

Pembmgunm bukmlah pernbmgunm bila mereka yang sejak dahulu di lokasi 
tertentu Justru tidak menikmati pembahan yang dilakukan. Dengan kata lain, 
konsepsi trade-ofS kini m h n  dipemyakan &lam pembangunan maugun 
ekonorni. 

Pennasalahan keempat, yaitu pernasalahan bagaimma me 
atau mengmbil keputusan pemberian ekolabel memang pelik. 
pengambilan keputusan mengandung sejumlah pertirnbangan, balk y q  
berdasarkm nilai obyektif maupun nilai subyektif. Keputusan dapat b e r h a r -  
kan nilai objektif hanya bila nilai ini bersifat pasti cfan categorical. Dalam 
kondisi yang sangat terkontrol seperti di labolatorium dan sederhana cfan terdiri 
dari unsur pertimbangm yang terbatas nilai obyektif dapat diperoleh. N m n ,  
bila kondisinya kompleks dan terdiri dari berbagai unsur yang h m s  
dipertiinbangkan, a keputusan hanya atas nilai obyektif ini jarang 
ditemukan. Sebagai contoh, prinsip umum adalah bahtva manusia bila tid& 
minum akan ti& &pat hidup. N a n ,  batas jumlah cairan sebeium seseorang 
tidak &pat hidup ini &pat berbeda dari satu orang ke orang lain. Ada yang 
lebih h a t ,  a& yang lebih l e d .  Para pakar di bidang kedokteran mengmbil 
batasan nilai hi berdasarkan kecendemngan t atau yang umum berlaku. 
Nmun  dernikim, tetap diwarnai oleh perb antar para pakar sendin 
mengenai batas yang tepat. Keputusan batasan inipun mengandung pula unsur 
pertirnbangan subyektif. 

Mengapa manusia tetap dapat mengarnbil keputusan unbk kondisi yang 
kornpleks ? Salah satu faktor ymg dipakai sebagai landasan adalah pengalman 
manusia sendiri. Menurut bayesian logic manusla bempaya mengelompoMcara 
pengal a dalam suatu rentetan hirarh. Jika a& p 
manusia mencoba mencocokkan dengan pengelom 
Makin jauh pengaiamm baru tersebut dari unsur- 
pokkannya, sernakin tinggi keraguan dan ketidakyakinan manusia &lam menilai 
b u d  dan baik. Berbagai upaya dilakukan untuk &pat menghmtifikasi dan 
rneniberikan simbol matemtis terhadap dasar penilaim ini, bakkan untuk 
nnenerangkan proses pengambilan keputusan. Apa yang digali adalah proses 
mengidentifikasi pengalman d m  membedakan intensitas atau derajat perb 

hi menunut unsur-unsur yang dianggap sama. Seben 
tidak ada penilaian yang pasti. Kegastian itu sendiri berkembang dengan 
ekspose yang terns-menems sehingga makin tertanam sebagai suatu kepastim 
&lam &ri pengambil keputusan. Kemampuan membandingkm ini ymg 
memungkinkm manusia mengmbil keputusan. 



Persodan dalm ecolabelling terletak pada (1) kompleksitas clan 
hams dipertbban&an, (2) pe antar P*, 

prioritas yang belum jelas karem p ada. Bagai- 
mana sejumlah altematif dipertimbangh m suatu persodan d d m  
usaha memberikan penilaian. Selain itu, be bahwa seorang pakar 

uan penenturn pada pengalaman yang rellatif 
dipemyakan, terlebih lagi bila yang dipersoa&an adalah 

Pemililhm Kerangka PemiGran Ecolabelling Indonesia 

yang telah diidenti i di atas, ecol'abelling 
yang diprakas~ ooleh Eembaga EkoIabel Indonesia (LEI) men-bil 
kemgka pernikiran yang bersifat holistik di satu sisi tetapi juga &pat 
operasionajl di sisi lain. 

, pendebtan ecolabelling 
berdasarkan lqe cycle 
berawal dari surnber b 
beri sertifikat salah satu unsur p satu &pan &lam 
proses produksi dapat 
1. Konsisrtensi, yaitu 

lkgkungan hanya 
&bell oleh konsurnen telali mela~npaul berbagai tahap sehingga bila &am 

e r l b a n  terkadap kayu ini tidak k b  lingkungan &pat 
pula sejauh mana prod& tersebut &pat disebut sebagai 

2. Bebm, yaitu suatu prduk mungkin hams dikenakan penil 
tergmtung dar?i fokus unsur ecolabeiling-nya. Ini 

kan saja beban biaya, tetapi juga persodan berapa Label yang 
pa& produk tersebut ? 

3. Inefisiend, &pat timbtll bila dituntut satu Jenis ekolabel bagi penjualan ke 
satu kelompok konsumen dan dituntut pula jenis ekolabel lain untuk 
penjudan ke kelompok konsumen lain. Uang terjadi adalah perlakuan yang 
berbeda unhtk satu produk tergantung darl spesifikasl konsumen ymg 
bersmgkutan. 

Kedua, berkaitan dengan butir (2) dan (3) di atas, h b u l  pula 
pernasalahan dengan adanya berbagai skema ecolabelling yang Bcini banyak 
bertebaran. Baga a dapat diciptakan suatu kondisi &ana dunia bisnis 

mernilah d m  memilih lernbaga yang dapat dipercaya. Dilerna 
ini perlu diatasi. Jika mengacu pada pasar bebas yang sempuma, maka 
kompetisi antar lembaga sertifikasi dapat saja dibuka Jika menginginkan 



efesiensi dan pengurangan beban bagi dunia bisnis, sertifikasi ekolabel dilak 
oleh suatu lembaga yang dipercaya oleh myarakat.  

Posisi LEI dalam ha1 ini adalah menempa&an diri sebagai lembaga 
sertifikasi dengan pegmgm utama pada kepercayaan atau kredibilitas LEI 
h a t a  sernua pihak yang terlibat atau stakeholders. Ini menyebabh LEI 
hams berada pada posisi netral dan ti& condong ke satu plh& manapun. Bisa 
saja karena suatu lembaga sertifikasi sekaligus menjadi lembaga assessor, 
ienibaga ini dapat rnemberikan kemudahan baik dari biaya ataupun proses 
perolehan sertifikasi. Karena kern ini, pelaku bisnis memilih lembaga 
tersebut untuk rnelakukan sertifik m n ,  persoalmya apakah dapat 
~percaya atau siraReholders l ahya ,  baik pernerintah ataupun konsumen ? 
Sebalhya bisa saja suatu lernbaga d i d i r h  pemrintah. Uang dipersoalkm 

konsurnen dapat rnemperayai lernbaga d e d a n .  Juga, sejauh 
ti& ada kolusi kepentingan ? Desakan konsumen h i  adalah agar 

ojleh pihak ketiga yang independen, tidak tterikat oleh 
kepentingm satu pihak manapun dalam pengambilm keputusan. 

Ketiga, lembaga sertifikasi yang independen seperti LEI mentafsirkan 
pengertian hdependen sebagai ti& terikat ataupun bemaung di ba baga 
lain, baik pernerintah ataupun non p e r n e ~ a .  Selah itu, ti& me pada 
lembaga tertentu. Banyak &persoakan bagaimma suatu lembaga dernikian 
&pat beroperasi. Dalam hal ini LEI hams menjaga diri agar pendanaan bersifat 
ti& mengrkat. Karena itu, LEI berupaya mendapatkan p e n h a a n  dari pihak 
yang tidak secara langsung memiliki kepentingm men&pa&an sertifikasi dari 
LEI. Sebagai pihak ketiga, LEI tidak &pat terikat dalam bentuk apapun dengan 
pihak yang mencari sertifikasi. 

Keennpat, agar LEI tidak terikat dan independen dari segala bentuk 
kolusi yang rnungkin timbul, kegiatan LEI &an terbatas pa& proses pemberian 

a d m  ti& melakukan assessment. Penilaian terhadap manajernen 

proses sertifikasi LEI hams berth& secara transparan. h i  berarti setiap tahap 
&lam proses pengambilan keputusan infomasi &berikan pa& semua pihak 

ik &ri segi cara keputusm dicapai maupun unsur-unsur apa saja yang 
bahan pertimbangan. Transparansi ini juga berkaitan dengan 

eksistensi LEI sebagai lmbaga yang terbuka bagi senna pihak. Gnsektvensi 
k e h e n a  agar proses sertifikasi dapat transpaan menyebabkm LEI perlu 
mencari rnetoda pengmbilan keputusan yang dapat diyakini keabsyahannya dan 



dapat diperiksa sernua pihak. Kepercayaan pada satu atau dm 
pakar saja tidaklah men. konsmen kini k t i s  
terhadap pr~fessimal judgement dm sudah bergeser ke arah leb& maper -  
cayai pada rasionaie pengambilan keputusan yang jelas ti& lag gercaya b a t u  
saja pada apa yang dinyaaan seseorang (Beliefin au 

Secara ringkas prinsip dasar LEI ddm proses 
1. Pemihakan pada kepentingan konsmen rnendapatkan 

i yang diberikm jelas dan transparan baik 
hingga produk &ir mupura mengem 

3. Proses sertifikasi bebas k 
4. Pelaksanam sertiiikasi di 
5. Sertiaasi bersifat sukarela yaitu hanya dil 

untuk menjadikan sehtifikasi suatu kehmsan. 
Atas dasar kelima prinsip ini, proses serti 

ernpat tahapan u 

I .  T&ap pedma (Penampism Pertma) : merupakan pisan 
dengan penggunaan data tertulis yang tersedia. U n a  Y W  
perk diperiksa adalah : 
a. Bukti penyerahan dana reeboisasi 

iuran hail  hutan d m  
c. Rencana Karya P e w s  Hutan Lima 

), Rencana Karya Tahurran (mT), Hasil Stu& DlggnostiR 
I B H  Bina 'Desa, serta Program Mmjemen dan Nlonito- Lingkungan 

d. Foto udara dan intengretasinya 
e. Laporan Keumgan yang telah &audit publik 

iap dari petak d a r  p 
istrasi tenmg pembuatan tata batas 
istrasi tentang penibumjalan 

LEI menganggap tahap pe 
pengeluaran biaya ymg terlalu besar untuk assessment 
dari data sekunder sendiri sudah @at &perkir&m kern 
& l a  proses sertifikasi. Pa& tahap ini suatu panel 
dohrnen dibentuk oleh LEI. Atas dasar penilaian mereka, 
proses tahap 11, tahap si di lapangan &pat 

ini temyata dinilai be1 
lmjut, unit mmajeanen M a t  rnel 
&tentukan untuk dinilai tahap pen 



2. T&ap G d u a  penampisan Kedua) : Dalm tahap ini 
perusaham assessor yang melakukan penilaiai di lapangan. 
h a m  berpegang pa& ketenhan dari LEI mengenaji data yang 
Ketentum ini terdiri dari keterangan mengenai data apa 
sesuai dengan kiteria dan indikato; penilaian 
memberikan penilaian mereka disertai rationale rnen erela m e m b e r h  

demikian. Juga, bila ada data yang ti& relevan d m  ti& dapat 
km pihak assessor perlu memberikan a r w e m y a .  Laporan dari 

assessor perlu jelas dan menndetail s e b ~ a  @at dipelaj 
b&an pertimbangan panel pakar. Makin jelas dan t e ~ c i  

dari tirn assessor pa& p m k  wdah bagi 
para pakar melakukan pennlaian dan penentuan se 

3 T&ap Ketiga (Bagian dari Penampism Kedua) : Panel Pakar melakuh  
penilaian terhadap Rasil assessor di lapangan. Agar proses pennlaian panel 
g&r dapat konsisten antar p h ,  dan dmokratis, &lam 
rembupya panel pakar men keputusan yaitu 
anatyfical hirarchy procas rekomendasi yang 
&be&an pakar &pat &j terbuka. Kedua 
m e n a n d a r b  keputusan hanya bergantung c h i  kepiawaian satu atau dua 
pakar saja. Panel pakar ha ltiilisplin dan m e l i b a h  sejumlah stake- 
holders yang &pat membe arnbilan keputusan. 
E t e n a  utama p e m i l h  wawasan d m  perna- 
i~mannya mengenai kondisi setempat tetapi ini ti& berarti pakar hams dan 
lokasi tersebut. 

4. Tahap &ernpat (Penamp 
san, yaitu komultas 
eriksa saran yang 

untuk rnengetahui baga 
K o n s u f ~ i  dibagi dua. 
memasang di media naassa ikl 
Dalm waMu satu bulan dihsl 
yang perlu dipehbangkan 
meldui Forum Komu 
terkait, baik pemerintah, swasta, pergraman tinggi dan LSM terlibat untuk 
memberikan m a s h  pedaian. Dengan demikim transpamsi proses 
pemberian sertifikasi 

M e w  &pat rnengapa proses sertifikasi ini panjang. 
Dua faktor menjadi bahan 

. 
bangan. Pertama, belum adanya nil& standard 

obyehf dan baku utarna . Pemberian bobot tanpa kejelasan argumen 
distribusi pernbobotan &an rnenirnbulkan berbagai pertanyam bagi konsmen. 



Karena itu, konsep dasar yang dipakai adal 
perolehan konsensus mengenai batas ukuran. 

aknya ti& dapat kon 
. Artinya, batasan uku 

an retatif dan tidak secara absolut. Ini 
ukuran atau standard & satu tempat dan 
waktu yang lain. Singkabya, kondisi 
bagai dialog yang kini terjadi baik di dunia 
mencoba meqeroleh nilai relatif atau 
kornparasi yang bersifat skalar deng 

persodan ini dapat diatasi. 
Kedua, mengingat hutan adalah cornon prope&es9 berbag& pihak 

memiliki kepentingan yang dapat sama aQupun be 
hutan. Karena itu, melibatkan masyarakat agar meny 
media massa d m  forum komunikasi memp proses yang harus &j 
darn sesuai dengm asas demokrasi. Hal ini penting mtuk s d e r h y a  a l m  yang 
menyangkut hajat hidup orang banyak. F&or ash yang juga te 
menyebabkan LEI harus menjadi badan ymg indepndea. 

Jika di atas menjelaskan proses p 
mas& hams dijawab LEI adalah apa saja y 
lapangan sebagai bagian prosedur p e ~ l a i m  
Imdasm pem_ilihan kriteria dan indikator s 

Rasionale Pemiilihan Kriteria dan Imdikatcar Se~fIkasi  Ekolabel 
Manajemen Hutan L e s t a ~  

sejauh rnana unit 

pelaksanaan MWL. 
Dalm penilaian maka yang menjadi gerhatiannya a@& pads 

kriteria genilaian yang deskriptif agar dapat me rkan kondjlsi 
manajemen yang a&. Kriteria ini kemudian di ddm sepe 
indikator sebagai alat pengukurm. Tidak &pat kes unsur sistern & k t  
atau diinspeksi tetapi yang terpenting ada1ah me yang menjadi unsur 
kunci. Sebagai contoh untuk melifiat p suatu negara d a l n  
satu unsur kunci yang diperhatikan adal & d o m e d  brutto. 
N m n  produk domestik bmtto ini mengandung lebh l a u t  p e n w r a n  



sejlurnlah varaibel, dan untuk rnengukur variabel-vahiabel tersebut ditentukm apa 
yang menjadi alat ukur atau indikatomya3. =teria yang digunakm untuk 

alat ukur ini a$alah : 
alat ukur atau in*tor ini dengan apa yang ggin dinilai 
ukur a m  indikator yang dapat rnermgkurn unsur yang utama 

a dapat secara konkrit &gun untuk mengukur atau 
rnengobservasi ksndisi empiris. 

sep abstrak mtara hdikator dan 
adalah peh&t variabel yaitu 
yang leb* rinsgi dan variabel 

element), yaitu m u r  yang telah dipilih 
teria tefientu. Dengan dernikian, dalm 

erasiomlisasi konsep penilaim diperoleh hirarki 
terlihat &lam Bagan I. 

Upaya yang dilakukm &lam pernilahan indikator adalah rnencari 
indikator luaran (output indikator). Karena tiga dirnensi yang menjadi dirnensi 

Dari pengalaman penulis sebagai anggota tim pembentukan indikator sosial wanita pernilihan 
indikator mmerlukan rincian yang jelas mengenai h e l  of Plbsfracfion yang digunakan. 
Istilah indikator yang digunakan LEI sesuai dengan istilah indikator yang umum digunakan 
&lam statistik. Untuk kejelasan contoh lihat lebih lanjut : Saparinah Sadli, Mayling Oey, 
S S w W  dan Riga Adiwoso Suprapto, "Identifikasi Indikator Sosial Wanita 
Indonesia", 1984 dan BPS, Indikator Sosial Wanita Indonesia, 1989. 



an rnatriks silmg untuk tiap aspek b e i  darii kriteria yang ada.. 
Dengan kata lain, gmbaran yang digeroleh adalah persilmgan seperti ymg 
tercemin d a l m  Tabel I. 

Tabel 1. Matriks aspek kunci dan M e r i a  daIm penilaian 

Melalui matriks silang demikian terlihat bahtva bagi setiap kriteria 
d ipehbangkan indikator yang berlaku untuk ketiga dimemi tersebut. 

Kerangka dokurmen yang dijelaskan di atas menermgkan proses dan 
konsep pemikiran penjabarm dan pernilahan kriteria dan indikator penilaim 
untuk sertifikasi. 

Setelah mempelajari dokumen ITTO m u p u n  FSC dan contoh dari 
a sertifikasi lainnya yang telah memberikan kriteri 
EI lnenjabarkan prinsip dan kriteria ITTO u n ~  pel& 
a kriteria penilaian MIZL, yaitu : 

1. Kepastian dan Keamanan Kawasan. Uang dinilai a&& sejauh mana 
pemberian hak untuk mengelola hutan di suatu kawasan man konflik jangka 
panjag.  

2. Produksi dan Rehabilitasi Hutan. Dinilai di sini sejauh mana &lam 
p e m e n a n  kayu dipertirnbangkan kesesuaian dengm pertumbuharn hutan, 
pelestarian keanekaragam hayati, dan pemanfaatan bagi masyarakat 
setempat. 

3. Rentabilitas Usaha bagi Unit Manajemen. D ~ l a i  sejauh mana pertim- 
bangan keberlanjutan usaha menginternalisasikan kepedulian terhadap 
lingkungan hidug untuk jangka panjang. 

4. Efisiensi Pernanfaatan Sumberdaya Hutan. Dinilai sejauh mma 
pembangunan berkelanjutan didukung oleh aktifitas p 

5. Profesionalisme dalam manajemen. Dinilai sejauh 
rnemahmi dan menerapkm konsep penabangunan berkelmjutan. 



ter7ia ini adalah 
I, bujkan kntena 

kritena dan indikator 
&pat dilaksanakan 

Post Script 

Dalm proses m n p p  lndikator peilaian salah satu 
Jalan yang telah ditempuh L elajari sejudah dokumen yang 
menyajikan kriteria Uang ditemui addah adanya tiga jenis 

yang menjabarkan indikator 

apa 5 ang &sebltt sebagai hiteria dan hdikator ini5. Persoalan utama adalah aga 
yang disebut leveling ofsrlistraction y q  & l a k u k .  Juga sebalhya persoah  

menjabarb yang abstrak ke tingkat yang paling konkrit untuk 
p n w r m  dan observasi. Penyebum kntena atau indikator menja& rmcu 
brena di sahr p~hak indikator dalam k dipersepsikan sebagai 
lansur yang lagsung bisa diukur atau d contoh, dalam statistik 
sepertl yang dilakukan BPS rndikator ah &lam bentuk nilan 
absolut, persentase, ataupm raslo yang &pat digabung da lm 

D e d m  pula di p al indeks harga s a h m  
gabungm dari sejurnlah indikator yang berlaku. Di pihak lam, 

u m m  istilah indikator rnernillki berbagai rnakna dari yang 
abstrak sampai yang konkrit ka stilah variabel adalah jargon ilmiah dm 

m dalarn peristil selhari-hari. Colfer (1995) misalnya 
istilah verJers untuk &pat menurunkan konsep pa& tingkat 

abstraksi yang trnggi ke tmgkat yang lebih konkrit yaitu alat u h r  yang &lam 
d o h e n  LEI adalah h h t o r  

4 Dalarn pertemuan 'Scientific Support Group' proyek CIFOR kerancuan ini juga nampak yang 
telah membawa konsekuensi tersendiri terhadap proyek penelitian GIFOR 

5 Lihat juga laporan evaluasi uji coba ~ E ' O k - d i  ~ G e n d e n  yang menekankan perlunya 
kejelasan mengenai istilah yang digmakan. 



Pernasalahan rnengenai standard atau batas ukurm (cut ofS point) 
sebenamya bukanlah persoalan kerancuan tetagi lebih merupakan keterbatasan 
pengetahuan yang ada6. Intemalisasi faktor lingkungan dalam manajemen 
secara inherent membawa persoalan mengenai penilaian yang akan 
dipakai karena faktor lingkungan bersifat mult n seringkali bersifat 
kualitatif. Kesukaran lainnya adalah bahwa batas uh ran  atau standard ini 
&pat bersifat location spesific. Karena itu sukar untuk melakukan penyera- 
gman  terhadap standard tersebut. Dapat dikatakan b 
kriteria d m  indikator penilaian bagi sertifikasi ekolabel 
tantangan dunia ilmiah untuk metode pemaduan multidimensi dan yang 
bewawasan jangka panjang. 

PemasalAm mengenai bagabana inspeksi lapangan dilakukan d m  
bagaimana data dikumpulkan di lapangan sampai pembuatan daftar pertmyam 
lebih merupakan persoalan metode bukan persoatan penjabarm konsep proses 
penilaian sertifikasi. Hal ini yang mendorong LEI untuk memis;ihkan dokumen 

gel&smaan pengumpulan data dan analisis data karena lebih relevan bag1 para 
assesor daripada p gusaha hutan. Dokumen demikian perlu berbentuk 
sebagai modul yang igunakan dalam pelatlhan assessor. 

Kerja LEI masih banyak dan masih panjmg. Bagi LEI ke jasma yang 
konstruktif dari semua pihak diterima dengan tangan terbuh, terutarna dan 
mereka yang membantu dan sekaligus mendukung independensi LEI sebagai 

s suatu lembaga sertifikasi ekolabel. 

6 Hingga kini bahasan mengenai standard MI-LL berlanjut. Dapat dikatakan bahwa dunia 
intemasional masih mempersoalkan mengenai kriteria dan indikator yang sebenamya 
digunakan dalam proses sertifikasi sebagai alat analisis dan bukan pernasalahan realitas. 
Menurut penulis penentuan standard ini lebih mengasyikkan secara ilmiah karena 
dapat membawa terobosan baru dalam dunia ilmu pengetahuan sendiri, yaitu menjembatani 
batasan disiplin ilmu. 


